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Beslutande  Stig Sjölund (V), ordförande 

Jonas Vikström (S) 

Margit Johansson (S) 

Nina Dahlberg (S) 

Dan Nilsson (S) 

Catrin Gisslin (MP) 

Ellinor Sandlund (M) 

Jeanette Åström (NS) 

Ivar Gustafsson (L) 

Lisa Samuelsson (C)  
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Ulf Isaksson, miljöinspektör, § 97 

Maria Widman, samhällsutvecklare, § 97 

Maria Burström, nämndsekreterare 
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§ 95 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Tillförordnad förvaltningschef Jennie Lehtipalo och avdelningschef Johan Wirtala informerar 

kort om verksamheterna på samhällsbyggnad. 
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§ 96 
 

Månadsrapport 

Diarienr 16MTN5 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delårsrapporten för 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om delårsrapport augusti för 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 MTN Delårsrapport 2016 

 MTN Nyckeltalsbilaga till Delårsrapport 2016 
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§ 97 
 

Yttrande över planering för vatten och avlopp (VA-plan) i Piteå 

kommun 

Diarienr 16MTN93 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden yttrar sig över projektgruppens rapport enligt bilaga 16MTN93-9. 

 

Vidare understryks vikten av att förslaget genomförs i sin helhet gällande resurser, VA-taxa 

och utbyggnadsplan. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskydd har mottagit en rapport om förslag till riktlinjer, nya 

verksamhetsområden och VA-taxa för Piteå kommun. Rapporten har tagits fram i en 

projektgrupp bestående av tjänstemän från Piteå kommun och Pireva, samt externa konsulter 

från Vatten och Miljöbyrån AB. Även ett antal politiker har deltagit i projektets styrgrupp. 

 

Rapporten sammanfattar ett antal kriterier för att kunna utnämna områden som eventuellt 

skulle lämpa sig för ett kommunalt verksamhetsområde, samt prioriterat dessa utifrån en 

bedömningsmodell. För att kunna utföra planen förklaras även hur en VA-taxa ska kunna 

beräknas. 

 

Dagens läge med enskilda avlopp som finns i kommunen samt möjligheten att utföra tillsyn 

på dessa tas upp. För att tillgodose tillsyn för de avlopp som i dagsläget behöver åtgärdas 

finns i dagsläget inte tillräckliga resurser enligt aktuell behovsutredning 

(sammanträdesprotokoll 2016-05-26 § 77) och tillsynsplan (sammanträdesprotokoll 2016-05-

26 § 78). 

 

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål, varav ett är ”Ingen övergödning”. Att kunna 

dricka rent vatten och minska övergödning i våra sjöar och hav kräver att ett stort arbete med 

att minska utsläpp av kväve, fosfor och bakterier. Mycket av de ämnen som kommer ut i 

vattendragen, eller förorenar dricksvatten idag är från enskilda avloppsbrunnar i dåligt skick. 

En nyligt gjord inventering av enskilda avloppsbrunnar i Piteå kommun visar att ca 2/3 av 

dessa kräver åtgärder för att minska utsläppen. 

 

Kommentarer från miljö- och hälsoskydd 

Med tanke på det miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit anser miljö- och hälsoskydd att 

planeringen för vatten och avlopp i Piteå kommun är ett steg i rätt riktning. Rapporten ger en 

bra sammanställning av läget för vatten och avlopp i Piteå idag. Miljö- och hälsoskydd anser 

dock att alla delari rapporten måste prioriteras för att kunna få ett helhetsgrepp om VA-frågan. 

Om någon del nedprioriteras, som exempelvis tillsynsplan med resursfrågan, VA-taxa för 

Pireva eller utbyggnadsplan för kommunalt VA, finns risk att miljökvalitetsmålet inte 

uppfylls. 

 

Förslaget bedöms vara förenligt med vattentjänstlagen och miljöbalken. 
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Beslutsunderlag 

 Svar på remiss angående planering för vatten och avlopp i Piteå kommun, 16MTN93-9 

 Rapport: Planering för vatten och avlopp - Förslag till riktlinjer för nya 

verksamhetsområden och VA-taxa 
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§ 98 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delegationsbeslut för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista ECOS 2016-05-13 -- 2016-08-15 
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§ 99 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 För kännedom. Information om Översiktsplan 2030 Piteå kommun 

 Delgivningslista ECOS 2016-05-13--2016-08-15 
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§ 100 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 För kännedom. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 160608 § 89 Omorganisation 

inom Samhällsbyggnad 

 Protokollsutdrag KF 2016-06-22 § 136 Verksamhetsplan (VEP) 2017 - 2019 och årsbudget 

2017, Diarienr 16KS392 

 Protokollsutdrag KF 2016-06-22 § 165 Fyllnadsval uppdrag som ledamot tillika 

ordförande för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 101 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Granskning av MTN:s internkontroll, Slutdokument 2016-05-31 

 Granskning av MTN:s internkontroll, Revisionsrapport 2016-05-15 

 Överklagande av länsstyrelsens beslut i prövotidsfråga om behovet av 

kompensationsåtgärder för friluftslivet inom Etapp 1 Markbygden 

 Svar till Kommunrevisionen - Miljö- och tillsynsnämnden, angående den årliga 

övergripande granskningen 2015 

 Bilaga till Kommunrevisionen - Protokollsutdrag MTN 2016-05-26 § 77 Behovsutredning 

2016-2018 Miljö- och hälsoskydd 

 Bilaga till Kommunrevisionen - Protokollsutdrag MTN 2016-05-26 § 78 Tillsynsplan för 

miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 2016 

 Beslut om serveringstillstånd, ordförandebeslut Stig Sjölund 

 Information om tillsyn serveringsställen PDOL 2016 

 Nolia 2016 

 PDOL 2016 

 

 

 

 


